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Bestyrelsesmøde   Tirsdag den 23. februar 2016, kl. 17.00 

Fra bestyrelsen:    Fra skolen: 
Filip von Spreckelsen (FvS), bestyrelsesformand  Thomas Riis (TR), skoleleder 
Anne Marie Levy Rasmussen (ALR) bestyrelsesnæstformand Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Torben Falhof Koltze (TK) (Afbud)  Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder(Afbud) 
Trine Jakobsen (TJ)   Mads Broe (MB), pædagogisk afdelingsleder 
Max Andersen (MA)   Karin Munkholm (KM), administrativ afdelingsleder 
Rasmus Rubæk (RR) (Afbud)   Andreas Henriksen (AH), lærerrepr./tillidsrepr. 
Peter K. Eriksen (PKE)   Ingrid Grynberg (IG), lærerrepr./ pæd. rådsform. 
Rikke Bibowski (RB)(Suppl.) 
Kenneth T. Lassen (KTL) (Suppl.)                                                         

    
                                                                                                                                              
Referat: 

 
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra 26. januar 2016 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

2. Meddelelser 
Bestyrelsesformand: 
FvS orienterede kort bestyrelsen om to nye tiltag: 
1: Flygtningebørn i Frederiksberg Kommune. Hvilke udfordringer giver det og hvad er virkeligheden 
for FBS.  
2: Ønsker om dialog med Ny Hollænderskolen. Der vil blive afholdt et uformelt møde med 
skolelederen og dennes bestyrelsesformand torsdag morgen på TR’s kontor. 
 
Skolens ledelse: 
 
TR orienterede kort om, at han havde været til reception i Danmarks Privatskoleforening i 
forbindelse med, at DP’s-formand, gennem mange år, Kurt Ernst, gik på pension. Ligeledes at 
skolen har sendt en lille gavehilsen til skolens tidligere pedelpar, Tom og Lissi Knudsen, i forbindelse 
med deres guldbryllup. 
 
TR orienterede kort om, at han overordnet synes, det var et vellykket skolebal, hvilket flere 
forældre også har tilkendegivet. Også en stor tak til forældrene fra 6. klasse, der bakkede fint op 
om klargøring og oprydning. 
 
TR orienterede kort om, at skolen har underskrevet kontrakt og indgået et samarbejde med 
SystemTech vedr. Easy IQ / Office 365. Easy IQ skal løfte de pædagogisk og didaktiske ønsker og 
One Drive de problemstillinger, der har været i forhold til lagerplads både for medarbejdere og 
elever m.m.  
 
TR orienterede kort om, at han har ansøgt DFVS (Det Forenede Velgørenheds Selskab) om 
økonomiske midler, der kan være med til har hjælpe familie på skolen, der kommer i akut 
økonomiske problemer. 
 
TR orienterede kort om, at skolens tilsynsførende, Jytte Vedel, kommer på besøg i april / maj 2016. 
Skolen skal herefter i gang med at finde ny tilsynsførende, da Jytte Vedel har været på skolen 
gennem de sidste fire år og dermed skal afslutte sit virke jvnf. God praksis. 
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TR orienterede kort om, at skolen har en jobannonce på Skolejobs.dk. I kommende 
læreransættelsen vægtes i særlig grad faglige kompetencer indenfor tyskfaget – subsidiært 
matematik idræt, mv 
 
Sfo-ledelse 
TR orienterede kort om, at SFO medarbejderne havde lagt et meget flot program for vinterferien, 
for de børn, som skulle være i SFO. 
 
Medarbejderrepræsentanter 

 
3. Forældretilfredshedsundersøgelse, december 2015 

- Evaluering af forløb og mulige input om rammen for kommende undersøgelser. 
kygge det gode resultat. 
 
FvS orienterede kort om, at det var første gang at skolen har haft en sådan undersøgelse og at det 
har været en meget spændende og lærerig proces.   
 
FvS beklagede at der i entusiasmen over undersøgelsens færdiggørelse blev begået den fodfejl, at 
ledelsen ikke havde nået at orientere lærerne om undersøgelsens resultater, inden resultatet blev 
offentliggjort. Det blev aftalt at det ville blive gjort næste gang.  
Undersøgelsen viste at langt de fleste er meget tilfredse -  der er dog få undtagelser.  
Uagtet den store tilfredshed er det vigtigt, at bestyrelsen/ledelsen har opmærksomhed rettet mod 
de områder, hvor forældre har ytret andre ønsker eller nye tiltag.  
FvS orienterede om, at 81% af elevernes forældre  har svaret på undersøgelsen.  
Og understregede betydningen af at skolen med rette kan være stolt af resultatet. 
 
 
TR gav udtryk for, at det havde været en meget spændende og lærerig proces, og at lærerne var 
glade for de positive resultater.TR understregede også, at det   fremadrettet er vigtigt med en 
forudgående procesafklaring, som understøtter, at alle berørte aktører har mulighed for at 
modtage nødvendig information inden den offentliggøres.  
 
Herefter fulgte en uddybning af nogle de emner, som lærergruppen havde oplevet ved 
undersøgelsen.  
 
AMLR afsluttede punktet med at referere til et af undersøgelsens resultater, hvor  91% af 
forældrene vil anbefale skolen  - dette sender i sig selv et tydeligt signal. 

 
 

- Orientering fra skolens ledelse vedr. undersøgelsens videre håndtering. 
Thomas orienterede bestyrelsen om de tiltag og prioriteringer, som forældreundersøgelse har sat 
fokus på. Det vedrørte blandt andet: 

 
 

 Faglighed og elevernes fagligt udbytte 
Pædagogiske rådsmøder vil få et mere didaktisk og pædagogisk fokus. Temaer på pædagogisk 
rådsmøder vil også omhandle: Professionalisme, professionelt praksisfællesskab og 
feedback kultur. Det overvejes endvidere at indføre morgenmøde på eksempelvis torsdage 08.00 



 

 

3 

 

til 8.45. Pædagogisk råd og pædagogisk udvalg vil også drøfte undersøgelsens resultater vedr. 
forskelle mellem indskoling, mellemtrin og udskoling 

- Styrket fagsamarbejde, ved blandt andet at øge fagteammøder + dagsorden for faglig 
sparring, samt systematisk overlevering og supervision på årsplan.  

- Overvejelser om ændring af årsprøveplan  
- Mulighed for ledelse tættere på kerneydelse / undervisning. 
- IT og undervisning (FFM)- IT og dannelse, samt skolens web-portal. 

 

 Trivsel og undervisning  
- Der vil være en tilbagemelding på trivselsundersøgelsen 2015 – 2016 på alle kommende 

forældremøder. Ligeledes en mere overordnet tilbagemelding på skolens hjemmeside. 
- Forventningsafstemmende møder med fast præventivt mødeindhold med forældre (som 

nye møder eller som en del af allerede eksisterende forældremøde), på bestemte årgange 
f.eks. bh, 4. og 7.klassetrin, hvor der kunne drøftes temaer som: bh: Forældreintra, det 
gode forældresamarbejde og klassefester 4. Mobiler og sociale medier 8. 
Socialmediedannelse og alkoholpolitik. 

- Ligeledes forventningsafstemmende møder / præventive møder med elever, på 
eksempelvis klassetrinnene 3., 6. og 8. med mulige temaer som: 3.klasse: Betydningen af ro 
i undervisningen, det gode undervisningsmiljø, mobiltelefoner 6. klasse: Relationer/læring 
og sociale medier og 8. Undervisningsparathed og personlig udvikling. 
 

- Vedrørende skole-hjemsamtaler drøftes en mulig ændring for enkelte klassetrin, som 
forsøgsordninger på 5. og 8. klassetrin, hvor flere fag vil være repræsenteret ved skole-
hjemsamtalen. 

-  
- Konklusion: det er nogle tiltag på baggrund af undersøgelsens resultat. 

 
4. Skolens fysiske rammer og vedligeholdelsesarbejde. Jf. Forældreundersøgelse, december 2015 

- Drøftelse af tilbagemelding på langsigtet plan for vedligeholdelse, senest maj 2016. 
TR og VK anbefaler, at skolen tager af skolens likvide-midler.  
TR fremlagde, at det var ønskeligt, at inddrage elever og medarbejdere i processen omkring 
indretning af klasselokale. Ligeledes at det kunne være ønskeligt at sammenlægge et evt. ønske om 
at inddrage forældrekredsen i ”opfriskning” af klasselokalet. 

 
4.a Kort orientering vedr. vedligeholdelsesarbejde og plan (udsat fra sidste møde) 
TR fremlagde kort skolens vedligeholdelsesplan for 2016 ud fra bilag. 
FvS henstiller til, at bestyrelsen beslutter at bruge en halv million på nye møbler til udskolingen. 
Bestyrelsen bakkede enstemmigt op om forslaget.   
 

5. Skolens værdier. Jf. Forældreundersøgelse, december 2015 
- Drøftelse af ønsket om at genoptage en styrkelse af synliggørelsen og værdiernes tydeligere liv 

i hverdagen, senest efter sommerferien 2016. 
- Bestyrelsen besluttede at flytte drøftelsen til et internt møde i løbet af foråret. 

 
6. Kommunikation fra bestyrelsen. Jf. Forældreundersøgelse, december 2015 

- Drøftelse af flere initiativer i forhold til at øge kommunikationen om bestyrelsens arbejde og 
fokusområder 
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- FvS orienterede kort om, at 43% af skolens forældre ikke ved, hvad de skal mene om 
bestyrelsen. Derfor vil FvS og AM sidde på skolen (bogcafeen på anden sal i nr. 32) den sidste 
torsdag i måneden fra klokken 15.00 til 17.00, hvor forældre kan komme forbi. 

- TR og MA bakker varmt op om initiativet. 
-  

7. Flygtningebørn i skolen. 
Drøftelse på baggrund af skrivelse og opfordring fra Danmarks Privatskoleforening og Fvs 
supplerede med info om realiteterne på Frederiksberg efter at have konsulteret Formand for 
undervisningsudvalget. 
Det blev besluttet, at punktet skal på igen på næste bestyrelsesmøde. 
 

8. Forældretrivselsudvalg på Frederik Barfods Skole 
- Orientering og drøftelse vedr. en uddybelse af retningslinjer for forældretrivselsudvalg. 
- Endvidere orientering om kommende møde med forældretrivselsudvalg torsdag den 3. marts 

kl. 19.00. 
TR fremlagde justeret vejledning for forældretrivselsudvalgene. Dels en kort version og en 
uddybende version. Den uddybende version er ny og vil blive taget med, som punkt, på næste 
PU møde. Vejledning vil blive gennemgået på det årlige møde mellem skolens ledelse og 2 
trivselsforældre fra hvert klassetrin. 
 

9. Lejrskoler på Frederik Barfods Skole 
- Kort orientering fra skolens ledelse vedr. prioritering af lærerressourcer. 

Thomas fremlagde, at skolen vil fortsætte med at sende 9. klasserne på lejrskole til Hamborg. 
Fremadrettet vil to lærere tilknyttet lejrskolen. 
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde. 

 
10. Eventuelt 
PKE spurgte til kluboptaget for den kommende 4. klasse. Til dette svarede FvS, at alle Barfods børn fra 
3. klasse bliver optaget på Fortet til 1. maj 2016. 

 
Kommende møder, se nedenfor: 
 
2015                                         

Mandag den 24. august, kl. 17.00  
Fredag den 18. september, kl. 17.00 Skolearrangement, bestyrelse og medarbejdere 
Torsdag den 24. september, kl. 17.00 Ekstraordinær generalforsamling 
Onsdag den 07. oktober kl. 17.00 - DP introduktionsmøde 
Onsdag den 28. oktober, kl. 17.00 
Torsdag den 03. december, kl. 17.00 

2016                                      
Torsdag den 21. januar kl.  17:00 
Tirsdag den 23. februar, kl. 17.00 
Tirsdag den 7 april , kl. 17.00: Internt bestyrelsesmøde ? 
 
Onsdag den 13. april, kl. 17.00 
Torsdag den 26. maj Generalforsamling, kl. 19.00 - formøde 18.00.  

 


